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1. LEOE bemutatása, eddigi tevékenysége, jelenlegi státusza (Vida József)

2013. január 1-jétől nem lehet belső szervezet a MEOE tagja, csak önálló adószámmal
rendelkező szervezet – a néhány évvel ezelőtt alakult LEOE megfelel ennek a kritériumnak,
rendelkezik adószámmal és bankszámlaszámmal is. A cél, hogy január 1-jétől LEOE tagságot
fizethessünk a MEOE tagság helyett.
Jelenleg van alapítványunk, kuratóriumunk, és van állatvédő rendszerünk, a Hungarian
Leonberger Team.

A LEOE szerződéses kapcsolatban áll a MEOE-vel, az FCI törzskönyvet továbbra is a MEOE
adja.

A Leonbergi Állatbarát Alapítvány bemutatása (Kirják József):
2008 szeptemberében kezdődött a bejegyzés, ami végül 2009-ben történt meg, két évvel
későbbtől pedig már az alapítványnak is adható az adó 1%-a. Az alapítvány 100 000 forint
alaptőkével alakult, idén az 1%-okból 170 000 forintot kapott.
Az alapítvány célja a hazai leonbergi állomány fejlesztése.
Az alapítvány kezdeményezésére alakult a Facebookon a Magyar leonbergisek csoport.

Kérdések:
Fikóné Kutasi Beatrix: Mi a következő lépés?
Vida József: Az egyik következő cél az elismert tenyésztési szervezetté válás, ezért a 2013-as
év elején leadjuk a tenyésztői szervezeti pályázatot, ezt az anyagot a VM-hez is benyújtjuk.
Májusban a világkiállítás idején rendezhetünk klubkiállítást, ha a tagok is akarják: erre a
gödöllői területen lenne lehetőségünk. A bíró kérdéses, két lehetőség van: a világkiállítás miatt
már
itt
lévő
bírót
kérünk
fel,
vagy
mi
hozunk
bírót.
József Bence: A törzskönyvezés átkerül a LEOE-hez?
Vida József: A LEOE nem kíván törzskönyvezni, megrendeli azt a MEOE-tól és a MEOE adja
ki az FCI által elismert származási lapot, a LEOE pedig rátesz egy megkülönböztető jelet.

Szakács Béla: Ha felélesztenek egy másik szervezetet, az milyen hatással lenne a LEOE-re?
Nem lenne jó a pozitívabb megítélés miatt klubkiállítást rendezni? Így a külföldiek is láthatnák
a LEOE elindulását.
Vida József: Erről az itt lévőket kell meggyőzni.
Kirják József: Januárban, az NKSZ megszűnése után eldől, hogy kik csatlakoznak majd a
LEOE-hez. Ekkor derül ki, mekkora lesz a tagdíjnövekedés, és csak ezután lehetne dönteni a
klubkiállítás szervezéséről.
Vida József: A tagdíj a MEOE tagdíjnál nem lehet magasabb, illetve a tagdíj 33%-a a MEOE-t
illeti.

2. Tagfelvételi lehetőség ismertetése (Vida József)

A rendes tagság feltétele, hogy rendelkezni kell egy leonbergi szukával vagy kannal. Kizárás
akkor következik be, ha a tag fizetési kötelezettsége 60 napon túl is fennáll, illetve nem
megfelelő magatartás, a szabályzatok súlyos vagy notórius megsértése esetén.
A tagfelvételi lehetőségek ismertetése után a jelenlévők közül többen éltek a lehetőséggel, és a
LEOE eddigi 13 fős tagsága 25 főre nőtt.

3. Tisztségviselők megválasztása (Vida József)

Molnár Tamás lemondása miatt egy vezetőségi tag pozíciót kellett betölteni. A jelöltek a jelölés
sorrendjében: József Bence, Szakács Andrea, Vizdák Andrea, Fülöp Adrienn.
Kirjákné Gyurján Emese gyűjtötte össze és számolta meg a szavazatokat. A 25 szavazásra
jogosulttól 24 szavazat érkezett: ebből 9 József Bencére, a másik három jelölt 5-5-5 szavazatot
kapott. Mivel egyik jelölt sem szerezte meg az egyszerű többséget, a szavazást meg kellett
ismételni.
A második forduló során ismét szavazategyenlőség állt fenn: Vizdák Andrea és József Bence
is 8-8 szavazatot kapott. Vida József javaslatára a közgyűlés úgy döntött, hogy mindkét tag
kerüljön be a vezetőségbe, ahol – mivel a két jelölt felvételével páros számú lett a vezetőség –
szavazategyenlőség esetén az elnök szava döntsön.

4. Tenyésztési szabályok megvitatása (Kerekes Mária)

Az alábbi kérdések kerültek megvitatásra és a következő döntések születtek:

A törzskönyvbe vétel szabályai:


A teljes alom, azaz minden megszületett kölyök a törzskönyvbe kerül, legfeljebb
lepecsételjük, hogy valami miatt nem tenyészthető.

A tenyésztésbe vétel szabályai:





FCI törzskönyv
Chip – az alomellenőr (dr. Fikó Fruzsina) vagy saját állatorvos is chipelhet, utóbbi
esetben alomellenőrzésnél leolvasóval ellenőrzik a chipet. A chipnek a nyak bal oldalán
kell lennie.
Egészségügyi szűrések:
- HD szűrés: kötelező. HD-C-s kutya csak HD-A-sal tenyészthető. Az értékelést a
Kisállatortopédiai Egyesület végezheti – a honlapjukon van fent egy lista, hogy melyik
állatorvosoknál ajánlott elvégeztetni a vizsgálatot. A szűrés 22 hónapos kortól
végezhető el, maximum nincs meghatározva, azonban tanácsos 3 éves kor előtt, mert
utána várhatóan romlik az eredmény.
- LPN1: állásfoglalást kérünk Svájcból, hogy két LPN1 N/N-s szülő gyerekének is
szükséges-e a szűrés.
- egyéb tesztek csak ajánlottak







Tenyészszemle: a részvételhez nem kell HD eredmény. A kutya 18 hónapos kortól
vihető tenyészszemlére, de praktikusabb kifejlettebb állatot vinni. A tenyészminősítés
azonban csak a HD eredmény beérkezése után adható ki.
Tenyésztési kor: a tenyésztésbe vétel alsó határa szukánál és kannál is 24 hónap. A felső
határ szukánál 6 év (a fedeztetés napja számít), a kannál 6 éven felül is van rá lehetőség,
de csak spermavizsgálatot követően, állatorvos közreműködésével.
Szuka pihentetése: hét, vagy annál kevesebb kölyöknél legalább 10 hónap a pihenőidő,
hétnél több kölyöknél legalább 14 hónap. A kölykök számának megállapításánál az
összes született kiskutya számít, függetlenül attól, hogy később életben maradtak-e vagy
nem. A pihenőidő be nem tartása esetén: pénzbüntetés; a sorozatos szabályszegés
súlyosabb retorzióval jár (szuka tenyésztésből kizárása, tenyésztő LEOE tagságtól való
megfosztása).

Szuka alomszámával kapcsolatos szabály:


Egy szuka legfeljebb négy almot nevelhet fel.

A kanok fedeztetésének szabályai:



Az egyesületi tenyészvizsga, megfelelő HD és LPN1 eredmény korlátlan fedeztetési
jogot biztosít, nincs más követelmény.
Külföldi kanok esetében legyen HD és LPN1 szűrése, valamint feleljen meg az adott
ország szabályzatának.

Tenyészhellyel kapcsolatos szabályok:





A kennelnév számítson: egy kennelnév = egy tenyészhely (postacím)
A felszereltség legyen adott és vizsgálható. A tenyészhelyek 2013. december 31-ig
kerüljenek meglátogatásra, hogy biztosítják-e a szükséges feltételeket (az elsőalmos
tenyésztőket előre kell venni). Ha valaki nem biztosítja valamennyi feltételt, kap időt
rá, hogy pótolja, ebben az esetben második látogatásra is sor kerül, de az már a tenyésztő
költségén.
Egy tenyészhelyen egy év alatt legfeljebb négy alom születhet évente.

Párosításokkal kapcsolatos szabályok:






Előzetesen kérni kell a tenyészbizottság engedélyét.
Közeli rokonok nem pároztathatók.
Van lehetőség a mesterséges megtermékenyítésre.
A fedeztetést 7 napon belül jelenteni kell.
A kölykök új gazdáinak nevét le kell adni, közvetlen az alom eladása után. Az így kapott
adatokat bizalmasan kezeljük. Az új leonbergi tulajdonosokat nem léptetjük be
automatikusan a LEOE-be, de a tenyésztőtől kapnak belépési nyilatkozatot és
alapszabályt, melynek alapján szabadon dönthetnek a belépésről, de nyilván ösztönözni
kellene őket.

Alomellenőrzéssel kapcsolatos szabályok:



Alomellenőrzésre a kölykök 8 hetes kora körül kerüljön sor.
Az alomellenőrök megmérik a kölyköket, akiknek legalább annyi kilósnak kell lenniük,
ahány hetesek. Akik kevesebbek, csak akkor adhatók gazdához, ha behozzák a
lemaradást. (Erről ismételt látogatással győződnek meg az alomellenőrök, a tenyésztők
költségére.)

A törzskönyvezéssel kapcsolatos egyéb szabályok:



A törzskönyvi elnevezés: A-tól Z-ig, ABC sorrendben
Kennelnév leadása esetén 10 évig más nem használhatja azt a kennelnevet.

Tartási körülmények szabályai:





A kölyköket a család közvetlen közelében kell tartani. A kennelben való tartás nem
javasolt.
A testi kondícióra, mozgási lehetőségre kiemelt figyelmet kell fordítani.
A táplálásra kifejezetten oda kell figyelni.
A kennelhez kapcsolódó kifutó minimum 100 m2 legyen.







Az alomnak legyen saját helye, nem tartható együtt más alommal, sem más kutyával.
A kiskutyák 4 hetesen kerülhetnek legkorábban a szabadba, a kölykök kifutója legalább
40 m2 legyen.
A kiskutyákat télen fűthető, zárható helyen kell tartani.
A kiskutyákat ingergazdag környezetben kell nevelni, naponta többször kell velük
foglalkozni.
Az alom helyén a szukának legyen egy olyan helye, ahonnan ráláthat a kölykökre, de
szükség esetén elvonulhat tőlük.

Tenyészvizsgával kapcsolatos döntés:



Később kerül kialakításra, elsősorban német minta alapján, egy munkacsoport fogja
kidolgozni.
Aki szeretné elmondani véleményét a tenyészvizsgával kapcsolatban, írjon e-mailt a
LEOE e-mail címére.

Kelt: Tököl, 2012.11.25.

